
 
Årsmøte i Samarbeidsforum for Norske Kollektiv 2013, Guriset Fjellstue 
19 mars. 
 
Saksliste. 
 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av dirigent og referent 
3. Årsmelding og regnskap 
4. Budsjett og medlemskontigent 
5. Innkommende saker? 
6. Årsplan tom neste årsmøte 
7.Valg 
 
1. Innkalling og saksliste godkjent. 
 
2. Referent og dirigent velges.  
Hilde Bianca Midtbø blir referent og dirigent blir Reidun Wilhelmsen. 
 
3. Årsmelding og regnskap gjennomgått.  
Ingen innvendinger og regnskap og årsmeldingen godkjennes. Det ble avholdt et minutts 
stillhet for Rolf Jansen som gikk bort I 2013. 
 
4. Budsjett og medlemskontingent.  
Ingen endring i kontingentsats. Budsjettet gjennomgått og godkjent.  
 
5. Inkommende saker;  
 
Forslag fra styret:   
Styre med sos.pol. utvalg vedtok på fellesmøte 30. januar 2014 at vedtektene foreslås for 
årsmøte endret slik at styre består av 7 medlemmer ved at sosialpolitisk utvalg og styre slås 
sammen.  
Medlemmene i styre fortsetter i sine funksjoner (leder, ref og kasserer) og tidligere repr. i sos. 
pol. utvalg skal fortsatt ha sine funksjoner i sosialpolitisk arbeid. 
 
Fou beholdes sovende. 
 
Punktet 7 «Styret» i vedtektene foreslås endret til:  
«Styret er Samarbeidsforums utøvende organ, og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor 
årsmøte. Styret konstituerer seg selv. Styret er ansvarlig for innkallinger og forberedelser. 
Styret velges av årsmøte og består av 7 personer. Medlemmene av styret velges for 2 år av 
gangen. Valget foretas slik at en sikrer overlapping mellom styremedlemmene.» 
 
Foreslått endring av vedtekter legges frem. Dette har vært tilgjengelig på Samarbeidsforum 
sine nettsider en periode. Det kommer innspill fra Tore Martin Helgesen som presiserer at vi 
ved et styremøtet har bestemt at man ikke skal ha vara- representant når styret blir utvidet. 
Endring utføres og forslaget om en sammenslåing av sosialpolitisk utvalg og styret blir 
opplest og endring blir enstemmig vedtatt.  
 



6. Årsplan: Reidun Wilhelmsen spør etter innspill fra salen.  
Følgende saker ønskes det at Samarbeidsforum ser nærmere på:  
Ønske fra Skjerfheim å se mer på familiearbeid. 
Kommende anbudsrunder – både barnevern og voksenrus 
Mer tid på åpen post. 
 
7. Valgkomiteen har bestått av Edvard Aas Hansen og Mette Byremo. 
Valgkomiteen ved Edvard Aas Hansen legger frem forslag til nytt styre.  
 
Reidun Wilhelmsen stiller til gjenvalg som leder 
Anette Green fra Skjerfheim stiller til valg som styremedlem. 
Dan Brovold stiller til valg som styremedlem 
Hilde Bianca Midtbø stiller til valg som kasserer. 
 
Arne Steinbrun stiller til gjenvalg som revisor.  
 
Enstemmig vedtatt. Styret konstituerer seg selv 
 
Styremedlemmer som ikke er på valg: 
Rune Sundt – sekretær  
Knut Bakke – styremedlem 
Tore Martin Helgesen – styremedlem 
 
Edvard Aas Hansen og Ine Gangdal ble valgt til valgkomite. 
 
Referat årsmøte, slutt.  
 
 


